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ئاوێنەی مێژوو!
بیری و فیکری کۆن و داڕزیو  ،نە هزر و بیری زاناکان و پێشڕەوان دەشڵە قێنیت و
نە دەتوانێت  ،متمانە و بڕوا پتەوەکان هەڵتەکێنیت  .نە زانین و بیری کۆن ،
مێشکی جەماوەری داگرتوە و ،سیستەمە چەوسێنەرەکان بەردەوام لە گەڵ بیری
تازە شەڕی مان و نەمان دەکەن  .ژنان و کچانی پێشڕەو ڕاستەوخۆ دژی پیاوساالری
و فەرهەنگی فیئودالیزم و ئاین و ئاین زاکان هەڵویستیان گرتوە و ،بەخاتر
هەڵویستی بوێرانەیان باجە قورسەکەیان داوە  .ئەو کاتانە کە کوردستان دەوری
مێژوویی خۆی بە خەمباری تێپەڕ دەکرد و ،لە الیەن داگیرکارانەوە سەرکوت و
قەاڵچۆ دەکرا  ،و لەو ڕۆژە سەختانە کە هەنگاو لە ڕێگا  ،قەڵەم لە کاغەز و دەستی
ڕاست لە دەستی چەپ دەترسا  ،ژنان و کچانی شوڕشگێڕی کوردستان بڕیاری
مێژووییان گرت  .و لە پێناو دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی دیموکراتیک و بەرابەر و
عەدالەتخواز و یەکسانی ژن و پیاو  ،بێ ڕاڕایی سەنگەری خەباتی مەدەنی و
چەکداریان هەڵبژارد  .کچان و ژنانی گریال و پێشمەرگە لە زۆر شاخ و کوێستانی
هەزار بە هەزار و لە هەوراز و هەڵدێر و سەرەوژوور و بەرەوژێر سەرکەوتن و
داکەوتن  .زۆر جار تاشە بەردی کوێستان و کەژەکان و ئەشکەوتەکان پێخەفی
شەوانەی گریال و پێشمەرگە و جێگای ئیستراحەتیان بووە  .و ئەم ڕەوتە پێشڕەوە تا
ئەو جێگایە بۆیان لوابێت  ،بەرگەی هێرشی هاوبەشی داگیرکارانیان گرتوە  .بەاڵم
بە هیمەتی بەرزەوە نەیانهێشت ژیانی سەختی پێشمەرگایەتی و پڕ لە شانازیان ،
نقومی ئاسۆی بێ هیوایی و نا هومێدی بێت  .بە درێژایی مێژووی سەردەم
ماسمێدیای جیهانی و واڵتانێک کە کوردستان وەک کولونی هاوبەش چاو لێدەکەن ،
هەر کورد بە الدەر  ،جیایی خواز  ،تێکدەر و ئاژاوە گێڕ ناودەبەن  .لە حاڵێکدا هەر
ئێمە زیندانی کراین  ،دەر کراین  ،تیرباران کراین و بە زۆرە ملی کۆچ دراین  .ئایا
کورد پێش ئەوەی خاکەکەی داگیر بکرێ  ،مێشکی شارۆمەندانی داگیر کراوە ؟ لەم
پێڤاژەیەدا کچان و ژنانی گریال وپێشمەرگە ئەگەر چی واڵتەکەیان داگیر کراوە ،
ئەمما بە ورەی بەرزەوە دژی داگیر کردن و کاس و وڕ کردنی مێشکی شارۆمەندانی
کورد و دژی سیستەمی دیکتاتورەکان و شوینیزم  ،لە سەنگەری خەبات و بەرخودان
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و  .بەشداریان کرد و زۆربەیان گیانیان بەخت کرد و تاجی سەربەرزیان لە سەر نا
ئەو کچ و ژنانەی کە ماون و سەربەرزانە دەژین  ،هیوادارم تەمەنێکی دوور و
درێژیان هەبێت و تەندروست بن  .لە ڕۆژهەاڵتی ناوین و لە مێژووی سەردەم،
ڕەوتی خەباتی مەدەنی و چەکداری کچان و ژنان بۆ یەکەم جار لە الیەن " کۆمەڵە
" ەوە ڕێک خرا و بەستێنی هەڵسوڕانی خەباتی سیاسیان بۆ دەستەبەر و ئامادە کرا
 .ئەم هەنگاوە هەستیارە  ،مێژووی سەدەی بیست و یەک بە ناوی کۆمەڵەوە تۆماری
کۆمەڵە بەر لە هەموو ڕێکخراوە و حیزبە سیاسیەکانی کوردستان  ،دەوری  .کردووە
ڕادیکاڵ وپێشڕەوی خۆی سەبارەت بە ڕێکخستنی ژنان و کچان لە ڕیزی
پێشمەرگایەتی نواندووە و هەنگاوی قورس و گرانبەهای لەو بوارەدا هەڵگرتوە .لە
باشوری کوردستان ڕێباز و پوتانسیل و پێوەری سیاسی یەکێتی و پارتی ئیجازەی
نەدا تا ژنان و کچان بەشداری بەرباڵوی بزووتنەوەی کوردستان بکەن  .پارتی
کرێکارانی کوردستان بە شێوەیەگی دڵگیر و لە ئاستێکی بەرزدا ژنان و کچانی
گریالی بۆ بەرخودان و خەبات ڕێک خستوە  .لە ڕۆژئاوا ژنان و کچانی گریال
،ڕاستەوخۆ لە دامەزراندنی سیستەمە مودێڕنەکان و کانتۆنەکان بەشدارن و
بەرپرسیارەتی سادیقانەی رۆژئاوایان لە ئەستۆ گرتوە ،و لە بەڕێوە بەری
کانتۆنەکانی رۆژئاوا سەرکەوتوون .
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیش  ،لە ڕێکخستن و هاندانی ژنان کە
بەشداری بزووتنەوەی ئاشتیخوازانەی کوردستان بکەن ،بە پێ بیر وڕا و هزری
سوننەتی و کالسیکی ڕێبەری کەمتەرخەم و هەڵسوڕاو و چالک نەبوو.
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین ژمارەی ژنان و کچانی پێشڕەو شۆڕشگێڕ  ،بەنیسبەت واڵتانی
دەراسێ کوردستان فرەزۆر تر و فرە بەرچاوتر و بەشداریان لە بەرخودان و خەبات
دژی ئاین و ئاین زا کات بەسەر چووەکان  ،بێ عەدالەتی  ،پیاو ساالری ئاستێکی
 .زۆربەرزی هەیە
.ژنان و کچانی گریال و پێشمەرگە شیاوی ڕێز و حورمەتی گرانبەها و تایبەتن
مێژووی نوێ کورد لە خەبات و بەرخودان و هیمەتی بەرزیان ڕێز دەگرێت  .و بە
شانازیەوە فیداکاری و بەرخودانیان لە سەنگەری بزووتنەوەی رادیکاڵ و ئاشتی
 .خوازانەی کوردستان تۆمار و دیکومێنت کردووە
*****
! بیانپارێزە نیشتمان
کە من  .ئەم هونراوە ناسک و جوانە هی جەناب کاک فەرەیدوون ئەرشەدیە
.بەمەبەستی باڵو کردنەوە ئیجازەم لە جەنابیان وەر گرتوە
لە سینگی نەرمت دا
حەشاریان بدە
! ئەی بەرد
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دەنگی پێیان
لە خوڕەت دا بشارەوە
!ئەی ئاو
مەهێڵە بۆنی خوێن
بە بنار و پێدەشت دا بگەڕێ
!ئەی با
فیشەکی مەخزەنیان
لە شکۆت هەڵکێشە
!ئەی ئاگر
*****
)م س -ر (
مانگی مەی  ٢٠٢٢زاینی
..............................
لە وێنەکان ،کچە گریالیەک بۆ ئاخرین جار دایکی ماچ دەکات و بەرەو سەنگەری
.بەرخودان دەڕوات .لە دوو وێنەکەی تر کچان و ژنانی ڕیزەکانی کۆمەڵە دەبێنرین
و دوو پێشمەرگەی تر لە پێشەوە "هاوڕێ" نەسرین سەواڵوا
 .دیارن
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